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– Imagine: tudomány és Beatles –

Susan Higham professzor asszony kitett magáért, ami-
kor társelnökeként megrendezte Liverpoolban az ORCA  
60. kongresszusát. A Beatles együttesről és régebben  
iparáról híres városban szerencsére az időjárás is ked-
vezett a több mint harminc országból érkező, Európát, 
ázsiát, Amerikát, Ausztráliát is képviselő mintegy 460 
résztvevőnek. A kongresszus színhelye a híres Albert 
Dock szembe-szomszédja, a Hilton Szálló volt. Kényel-
mes tereivel jó választásnak bizonyult, de a rekord 
mennyiségű poszter elhelyezése csak egy távolabbi 
épületben volt lehetséges.

 A megnyitó ünnepség a patinás St George’s Hall-ban 
kortárs és XVIII. századi brit komolyzenei élménnyel 
gazdagítva zajlott. Prof. Susan Higham mellett Prof.  
Carolina Ganss, az ORCA búcsúzó elnöke, Mr. Paul 
Brant, liverpool polgármester-helyettese, Prof. Callum 

Youngson, a University of Liverpool Fogorvoskarának 
dékánja köszöntötte a résztvevőket. Ekkor került sor 
az utazási támogatást nyert fiatal előadók megneve-
zésére. 

Háromévenként adományozható az igen jelentős szak-
mai presztízsű és komoly anyagi megbecsülést jelentő 
(47000 euro) Yngve Ericsson Díj. idén a dán Aarhus 
Uni versity két kutatója megosztva nyerte el a díjat, amit 
Prof. Jan Ekstrand (University of Stockholm) adott át. 
A kitüntetettek: Dr. Vibeke Baelum, az orális epidemio- 
lógia és népegészségügy professzora, és Dr. Bente 
Nyvad, a cariológia professzora meggyőző előadásban 
foglalták össze kutatói pályájukat, eredményeiket. 

A tudományos ülést párhuzamos szekciókban, az 
ORCA hagyományainak megfelelő poszter-prezentá-
ciós rendszerben szervezték, azaz az előzetesen kiál-
lított és megtekintett posztereket előre meghatározott 
menetrend szerint, a szerzők vetítéssel illusztrált rövid 
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előadása után bocsátják vitára. A szekciók munkáját 
– hagyományosan – nagy aktivitás jellemezte. A prog-
ramban 227 poszter szerepelt mikrobiológia, de- és 
remineralizáció és caries-rizikó, diagnosztika és fluorid, 
epidemiológia, klinikai vizsgálatok, erózió, fluorid és kli-
nikai vizsgálatok, és erózió- és klinikai vizsgálatok té-
makörben.

A tudományos programot szerdán a Caries pre vent-
ion beyond fluoride? című szatellita szimpózium, vala-
mint az ORCA első edukációs platformjának előadá-
sai, szombat délután pedig a Matrix Metalloproteinases 
(MMP’s) inhibitors agents in caries and erosion című 
rendezvény keretezte.

Az eredetileg európai illetőségű kutatókat gyűjtő tár-
saság egyre sikeresebben vonzza sorai közé a távolab-
bi kontinensekről származókat is. A legnagyobb számú 
delegáció Brazíliából jött, és sokan érkeztek Japánból, 
Koreából és Kínából is.

Pénteken a délutáni közgyűlésen a beszámolók után 
szavazás döntött a tisztségviselőkről. Kétévenként vál-
tozik az elnök személye, mindig az aktuális helyettes  
lép a helyére. Prof. Carolina Ganss után Andreas Schulte  
professzor (Heidelberg) veszi át az elnökséget. Helyet-
tese, tehát a következő elnök az ORCA történetében 
először lesz kelet-európai: a Kaunasból érkező Dr. Vita 
Machiulskiene PhD litván illetőségű.

A záróünnepségen került átadásra a legsikeresebb 
fiatal (35 év alatti) kutatónak alapított díj. A díjazott ju-
talma az elismerő oklevélen és pénzdíjon kívül egy 
következő ORCA kongresszusra történő regisztráció.  
A döntés a szekciók elnökeinek javaslata alapján törté-
nik. Mérlegelik a kutatás és a poszter tartalmi, minőségi 
szempontjain kívül az előadói képességet és a vitakész-
séget is. A legjobb poszter-prezentációért fiatal kutató-
nak járó díjat (ORCA Junior Scientist‘s Award) Tobias 
Winterfeld  (Justus-Liebig University of Giessen) kap-
ta, Consistency of Toothbrushing Habits: A Pilot Video  
Study című munkájáért.

A tudományos programot szerencsésen színezte a le - 
gendás Cavern Clubban eltöltött este Beatles-zenei alá - 
festéssel, valamint az elegáns gála-vacsora vidám han-
gulata.

Vendéglátóink jó szervezőmunkája és gondoskodása 
következtében tartalmas, színvonalas rendezvény volt 
a liverpooli ORCA kongresszus.

A 61. ORCA kongresszus 2014-ben Greifswaldban 
(Németország) lesz, az abstractok beérkezési határide-
je: 2014. január 10-e, péntek. 

Dr. Tóth Zsuzsanna

És a Beatles mindenhol...érdeklődés a posztereknél


